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  136-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:38... ) . (  هللا يقبل '(  للفظة الصحيح التفسير عن الك�م تتمة - 1

 فإذا((  اCية مع ھذا يتعارض وھل ، الجمعة ص�ة بعد الدرس إلقاء أو ، ا7سئلة على ا5جابة على المداومة ل1مام يجوز ھل - 2

  ) 00:05:06)) . (  ا7رض في فانتشروا الص�ة قضيت

  ) 00:09:31. (  عليه المترتبة السلبية واCثار الجمعة قبل التدريس بدعية - 3

  ) 00:13:10(  ؟.عليھما المسح له يجوز فھل لبسھما ثم عليھما المسح بعد خفيه نزع من - 4

 ، بعد المغرب يصلي لم وھو العشاء من ركعتين وأدرك المسبوقين أحد أتى ثم تقديم جمع والعشاء المغرب المسجد أھل جمع إذا - 5

  ) 00:19:29(  ؟. منفرداً  العشاء يصلي أن يسلم أن بعد له فھل

  ) 00:34:06(  ؟.. ). الخوف ، البرد ، المطر(  الشرعي العذر غير لعذر الص�تين بين يجمع أن منفرد لشخص يجوز ھل - 6

  ) 00:37:24(  ؟. الجمع له يجوز فھل المغرب بنية ا5مام مع ويدخل بدايتھا في العشاء يأتي من - 7

  ) 00:37:49. (  الص�تين بين الجمع أو الجماعة لترك المجيز العذر 7نواع الشيخ بيان - 8

  ) 00:40:00(  ؟.جائز با5فطار 'شتغاله الجماعة مع الص�ة عن أو ا5حرام تكبيرة عن المتطوع أو المفترض الصائم تأخر ھل - 9

  ) 00:44:24(  ؟. بيته في يصلي من يأثم فھل مطير يوم في)  رحالكم في صلوا(  يقل ولم المؤذن قصر إذا -  10

 المدينة بأھل خاص ھذا وھل الحرام المسجد و النبوي المسجد في ص�تھا على أيضاً  تفضل البيت في النافلة ص�ة أفضلية ھل -  11

  ) 00:44:47(  ؟. فقط ومكة

 يقاتل صحيحة عقيدة على ھناك جماعة وجود لفرضيته بعضھم اشتراط يصح وھل ؟.عين فرض أفغانستان في الجھاد ھل -  12
  ) 00:49:07(  ؟.عين فرض يكن لم وإ' معھا

  ) 00:53:09(  ؟.عين فرض كان إذا الوالدين إذن يشترط ھل -  13

  ) 00:54:47(  ؟) . سبعين السحر آخر في نستغفر أن الليل من صلينا إذا نؤمر كنا(  مالك بن أنس أثر صح ھل -  14

(  ؟.صحيح فيھا الواقع الفساد تغيير أجل من ونحوھما ا7مة مجالس أو العسكرية الخدمة في للدخول اللحية حلق إجازة ھل -  15

00:56:07 (  

 ) 01:00:41(  ؟.الص�تين بإعادة يؤمر ھل الجمع ناوياً  المغرب قبل ا5مام مع العشاء صلى من -  16

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  



أستاذنا ابن رجب رمحه اهللا يف جامع العلوم واحلكم يذكر يف الشرح بعض األحاديث :  الشيخ علي احلليب ...

ني ، حيتمل األجزاء أي عدم قبول اليت فيها عدم القبول أو ال يقبل اهللا كذا ؛ قال لفظ ال يقبل حيتمل املعني

هذا يا أستاذ   :الشيخ ) األجزاء وحيتمل عدم قبول الرضا ؛ فيعين أن جنزم بأحد املعنيني ، هنا حباجة إىل الدليل 

يقوله كثريون حىت الشوكاين ؛ لكن حنن نقول املتبادر إىل الذهن من هذه العبارة ملا يسمعها السامع ما خيطر يف 

فة إطالقا ، أنا بقوهلا فلسفة لعدم وجود الدليل احملدد للمعىن على حسب ما تقول أنت عن ابن باله هذه الفلس

، شو معناه يقبله ؛ لكن  )ال يقبل اهللا عمل عبد ( رجب ؛ فما عندنا اآلن دليل فكيف نفهم من هذا احلديث 

مث وجدنا بعض هذه  "يقبل اهللا ال " مبرتبة دنيا هذا مرفوض ، شوف لو أننا تتبعنا األحاديث املصدرة بكلمة 

  .األحاديث قامت أدلة على أن القبول هنا ال يعين البطالن نقف عندها 

  .نقف عند تلك وليس بشكل عام : احلليب  

أيوه ، أيوه ما نتخذها قاعدة ، نقول قام الدليل ألنه مثل احلقيقة وااز كما يقولون ؛ فإذا ثبت يف نص  :الشيخ 

مثل ال  )ال صالة  ( إىل تأويله ، قلنا مبقتضى النصني لكن ما عممناه نبقي األمر مثل ما نص آخر يضطرنا 

صالة ، ال صالة لنفي الصحة وقد يكون لنفي الكمال ، فإذا ثبت لنفي الكمال يف نص ما ما نعممه يف كل 

، هكذا هنا ال النصوص ألن الظاهر من النفي نفي الذات أو نفي الصحة ؛ إذا ما أمكن نفي الذات أي نعم 

يقبل اهللا إذا كان يأيت يف بعض األحاديث وأنا مش مستحضر طبعا أن هناك حديث يصرح الرسول بأن اهللا ال 

ال يقبل ( يقبل ، مع ذلك معناه أنه هذه العبادة صحيحة ؛ اآلن بتذكر يف حديث يف كتاب الرتغيب والرتهيب 

  .تذكرونه ؟  )اهللا عمال إال إذا كان خالصا لوجهه 

  . )إال ما ابتغى به وجه اهللا (  :السائل 

  شو أوله ؟  )إال ما ابتغى به وجه اهللا (  :الشيخ 

  . )إن اهللا ال يقبل من العمل إال ما ابتغي به وجه اهللا (  :السائل 

أيوه هذا شو معناه ، ما يقبل التأويل إطالقا فإن وجد هناك نص فيه نفي القبول مثل نص فيه نفي  :الشيخ 

هذه ال لنفي الكمال  )ال إيمان لمن ال أمانه له وال دين لمن ال عهد له ( ليس نفي الذات مثل  الكمال

ما بتأوهلا هذا التأويل  )ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ( لوجود أدلة قاطعة تضطرنا هلذا املعىن ؛ لكن 

نص يعامل معاملة خاصة حسب النصوص  ألننا هناك أولنا بنفي الكمال فنأيت ونقول هنا لنفي الكمال ال ، كل

البد من فهم النص على ظاهره إال لقرينة تدل على أن هذا  )ال يقبل اهللا ( احمليطة ا ؛ كذلك نقول يف مجلة 

  الظاهر غري مراد ؛ نعم ، هات ما عندك



   ...أوال يسلم عليك الشيخ عبد الرمحن  :السائل 

  .بركاته عليك وعليه السالم ورمحة اهللا و  :الشيخ  

  

ويف عندي سؤال هل جاز أن يكون هناك خطبة بعد خطبة اجلمعة ، حلقة أسئلة وتسأل بني املسلمني  :السائل 

  .؟ 

  ارفع صوتك هل جائز إيش ؟  :الشيخ 

  .هل جائز أن يكون هناك بعد خطبة اجلمعة حلقة أسئلة وفتاوى للمسلمني أم هي بدعة ؟ :السائل 

  بعد صالة اجلمعة ؟  :الشيخ 

  .أي نعم ، والدوام عليها  :السائل 

نعم الدوام عليها املسألة ختتلف باختالف البلد أو اجلماعات اليت تلقي فيها مثل هذه الدروس بعد  :الشيخ 

صالة اجلمعة ؛ األصل حنن ال نرى مانعا من حتديد الوقت ملوعظة أو لدرس ، ليس يف هذا التحديد خمالفة 

مستقرا يف أذهان احملاضرين أو امللقى عليهم املوعظة والدرس أن هذا االجتماع  للشريعة أو لنص بشرط أن يكون

يف هذا الوقت ليس هو خلصوص هذا الوقت وإمنا ملناسبة الوقت للحاضرين من املدرس واملدرس عليهم ، إذا كان 

يب صلى اهللا عليه وسلم  هذا املعىن قائما يف أذهان هؤالء فال مانع من ذلك أبدا ؛ وال جيوز تسميته بدعة ألن الن

كما يقول عبد اهللا بن مسعود كان يتخول أصحابه باملوعظة ، وكان ابن مسعود لذلك حيدد هلم يوما يلقاهم فيه 

، أظن مذكور أنه يف األثر عن ابن مسعود بأنه يوم اخلميس ؛ فإذا اجلواب جيوز إال إذا كان خيشى أن يفهم من 

أبعد ما يكون وخباصة حينما املدرس يلفت نظر احلاضرين مرة ومرتني حىت أن هذا التوقيت تعبدي وإال يف ظين 

يستقر يف أذهام أن هذا اللقاء يف هذا اليوم كاللقاء يف أي يوم آخر ؛ إذا ما تيسر ذلك وناسب الوقت جلميع 

  .غريه . احلاضرين 

  . ))ض وابتغوا من فضل اهللا فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األر (( بعض املشايخ يستدل باآلية  :السائل 

  .آه بعض املشايخ  :الشيخ 

يعين بعض املشايخ يستدل باآلية يقولون إن اهللا يف هذا الوقت يقول انتشروا يف األرض وابتغوا من فضل  :السائل 

  .اهللا 

هم أن يصلي بعض املشايخ إذا كانوا يقولون هكذا فهم خيالفون السنة ، أال جييزون هؤالء الذين تشري إلي :الشيخ 

املسلم أربعة ركعات بعد فرض اجلمعة ؟ ما أظن أن أحدا ينكر شرعية ذلك ، فإذا كيف يوفق واحلالة هذه بني 



  .استدالله وبني اعرتافه جبواز صالة هذه السنة ويف املسجد ، هل طرق هذا البحث فيما سبق ؟ أريد أن أمسع 

عن الرسول كان يأيت حبلقة علم بعد اجلمعة وكذا يعين  واهللا ما أدري يعين هو يستدل بأنه ما ثبت :السائل 

  .ينتشرون الناس يف األرض 

ال يا أخي هذا الكالم يقال حينما يريد اإلنسان أن يتعبد ذا التوقيت ، هذا الكالم يقال لواحد يقول  :الشيخ 

  هذا الوقت أفضل شرعا من غريه ، وهذا بالشك ابتداع يف دين اهللا ؛ لكن إذا قلنا

إن هذا الوقت هو األنسب بالنسبة للناس واجتماعهم بل حنن هذا الوقت ننصح به ألن هذه البالد  ...: لشيح ا

هنا عندهم بدعة فعال وهي أم يفرضون على اجلماهري الذين جاءوا لصالة اجلمعة شخصهم ودرسهم وصوم 

نهى رسول ( ب عن أبيه عن جده قبل صالة اجلمعة قبل خطبة اخلطيب ، وهذا منهي عنه حبديث عمر بن شعي

، ويف هذا النهي حكمة بالغة وهو يتجاوب متاما مع )اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة 

النصوص األخرى اليت منها احلض على التبكري إىل املسجد والتهجري إليه واحلض على أن يصلي ما كتب اهللا له 

أكثروا علي من الصالة ( : الكهف يوم اجلمعة ومنها قوله عليه السالم  حىت خيرج اإلمام ، ومنها أن يقرأ سورة

فهذا وقت عبادة حمضة ليس وقت علم وتذكري فيأيت هؤالء املدرسون ، هؤالء املدرسون املوظفون  )يوم الجمعة 

طيع الرمسيون فيلقون كلمة قبل اخلطبة قبل الصالة فيشوشون على املصلني ويشوشون على القارئني وال يست

اإلنسان أن يعرف كيف يصلي وصوته يلعلع يف املسجد وخباصة يف زمن وجود مكرب الصوت ؛ فنحن نقول هذا 

ى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهذا التقرب هو البدعة ألن شر التقرب التقرب مبا ى اهللا عنه كما 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذين يتخذون يفعل الذين يصلون يف املساجد املبنية على القبور وقد لعن رسو 

املساجد على القبور واألولياء والصاحلني ؛ فنقول بدل هذا الدرس يكون بعد الصالة ؛ فإذا ليس التدريس بعد 

اجلمعة له صلة بالبدعة إطالقا وإمنا بالشرط السابق الذكر أن ال يتبادر إىل ذهن احلاضرين بأن هذا التوقيت له 

لذين مثال يشرعون الصيام يف سبع وعشرين رجب مثال ، يف إيش كمان ليلة النصف من شعبان فضيلة خاصة كا

  .قيام ليليت العيد  :السائل . وقد ي عن هذا الصيام 

وأشياء كثرية من هذا القبيل ، هذه بدعة بالشك يف الدين ألم يريدون التقرب إىل اهللا خبصوص هذا  :الشيخ 

الذي يدرس بعد صالة اجلمعة فال يقصد هذا وال خيطر يف البال ؛ غريه ، أفلست أنت الوقت وهذا الزمن ؛ أما 

  ) .مبني عليك ما شاء اهللا ؟ 

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا ، سؤال معروف من خلع خفه الذي مسح عليه وصلى وال  :السائل 

هل جيوز له املسح مرة أخرى علما بأن شيء عليه وصحت صالته ، فإذا أعاد لبس خفه مث انتقض وضوءه ف



  .اإلمجاع على عدم جواز ذلك فما الرأي عندكم ؟ 

إذا كنت تعين ما تقول باإلمجاع فما رأي مع اإلمجاع ، حنن نقول بأن هذا املسح ال جيوز كما نقلت  :الشيخ 

على الطهارة ؛ فهنا مل  اإلمجاع ألن هذا مسح مل يتوفر فيه الشرط األساسي وهو أن يلبس اجلوربني أو اخلفني

أال ميكن : احلليب . يلبسهما على طهارة فهذا شرط أساسي ؛ واإلمجاع أنا ما أعرفه لكن الدليل واضح يف ذلك 

  .منازعة ذلك على اعتبار أنه ملا لبسهما مرة ثانية وهو الواقع يف طهارة أيضا وإال ملا جاز له أن يصلي 

  .كيف يعين ؟   :الشيخ  

  .هو خلع خفه وصلى صحت صالته  يعين: احلليب 

  .خلع خفه الذي كان مسح عليه  :الشيخ 

  .وصلى : احلليب 

  . ولبسه على طهارة كاملة  :الشيخ 

  .أصال بقول لك باملرة الثانية : احلليب 

  . ال ال أصال  :الشيخ 

  .أصال طبعا لبسهما على طهارة كاملة : احلليب 

  .ليه لبسهما على طهارة كاملة ومسح ع :الشيخ 

  .بعد انتقاض وضوءه مث صلى ، خلعه وصلى اآلن صحت صالته : احلليب 

  .أي نعم  :الشيخ 

  . ألنه إذا لبسهما مرة ثانية يعين هل يقال بأنه لبس على طهارة عندما لبسه ؟ : احلليب 

  .ما أنت عم تقول انتقض وضوءه  :الشيخ 

  .انتقض وضوءه بس هو مسح : احلليب 

  .السابقة  مسح باملرة :الشيخ 

  . نعم : احلليب 

  .طيب اآلن ملا عاد ولبس اخلفني لبس اخلفني هل لبسهما على طهارة كاملة ؟  :الشيخ 

  ليس على الطهارة األصلية ولكن على طهارة املسح : احلليب 

  .طيب يعود السؤال نفسه بطريقة أخرى ، طهارة املسح طهارة كاملة ؟  :الشيخ 

  .أستاذي ما هو الدليل عليها ؟  يا "كاملة " كلمة: احلليب 



  .شو معناه ؟ )دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين (  :الشيخ 

  .طاهرتني وإال ما جاز له أن يصلي : احلليب 

يعين لو رجل الصورة نفسها كان قد مسح ألول مرة وصلى وانتقض وضوءه وخلع اجلوربني مث لبس  :الشيخ 

  . اجلوربني مث توضأ ومسح عليهما جاز ؟ 

  .ال جيوز ألنه لبسهما دون أي مسح : حلليب ا

  .طيب  :الشيخ 

  .لبسهما وهو منقوض وضوءه : احلليب 

  طيب لكن هو هل يصح أنه لو فعل ذلك أنه لبسه على طهارة كاملة ؟  :الشيخ 

  .ال طبعا أستاذ هو لبسهما وهو منتقض وضوءه : احلليب 

 )فإني أدخلتهما طاهرتين ( يه احلديث السابق طيب اآلن إذا كانت الصورة تبعك هل يصدق ف :الشيخ 

طاهرتني مش املقصود الطهارة الشرعية ، املقصود الطهارة اللغوية يعين مغسولتان باملاء فهل هذا يصدق يف 

  .الصورة الثانية ؟ 

  .ال بالتفصيل ال ، لكن يعين : احلليب 

  .هذا هو املقصود  :الشيخ 

  .يعين ضعيف ؟ من قال ذا القول أستاذي : احلليب 

  .هذا قول األحناف  :الشيخ 

  األحناف يقولون ذا ؟ : احلليب 

  . آه ، هذا غري صحيح أبدا ؛ بسم اهللا  :الشيخ 

اآلن الصورة يلي طرحها األخ واستفسر فيها األخ علي إنه ميسح ويلبس على مسح هذا ما هو طهارة  :السائل 

  .يلبس على مغسول 

  .أي نعم   :الشيخ 

  .شيخ فيه سؤال آخر  :السائل 

الصورة السابقة لبس خفيه على طهارة كاملة مث مسح يف صالة الظهر مثال مث خلع املمسوح عليه  :الشيخ 

  ولبسهما يف صالة العصر ، يف الصورة األوىل بدأت مدة املسح ظهرا أول ما مسح عليهما صح 

  .صحيح  :السائل 



 ولبسهما يف العصر أن ميسح عليهما إىل الظهر أم انتهت مدة هل له يف هذه احلالة اليت خلع اخلفني :الشيخ 

  .على جوابك انتهت طبعا : احلليب . املسح ؟ 

  .انتهى طبعا  :الشيخ 

  .نعم بقول على اجلواب انتهى ما فيها خلص حىت لو أقل من صالتني : احلليب 

د ولذلك ما فيها إشكال هذه ما جبوز  مهما كان يعين هو مثال املثال مقصود فيه التقريب وليس التحدي :الشيخ 

.  

فيه سؤال أستاذ يف اجلمع بني الصالتني إنسان جاء متأخرا فأراد فجاء مع صالة العشاء يف مجع التقدمي : احلليب 

بني صالة املغرب والعشاء ، طبعا هو ما صلى املغرب جاء يف الركعة الثانية فانتهى اإلمام من الصالتني هو يريد 

  ة كمان يلي هي تتمة املغرب بالنسبة له ؟أن يصلي ركع

  يعين هو اقتدى بالعشاء ؟:الشيخ 

  هو اقتدى بالعشاء فيصلي وينوي املغرب ، اآلن ملا ينتهي هل جيوز له أن جيمع العشاء مفردة ؟  : احلليب 

  .ال  :الشيخ 

  ال جيوز ؟  : احلليب 

ساجد هو احلصول على اجلماعة فهذا مل حتصل له ألن الغاية من ترخيص اجلمع بني الصالتني ويف امل :الشيخ 

  .اجلماعة ؛ ولذلك عليه أن حيضر املسجد يف وقت صالة العشاء 

وبالتايل من قال بالنسبة هلذه القضية بأن اجلماعة اجلمع ليس شرطا ولكنها واجبة يعين فمن صلى منفردا : احلليب 

  .باجلمع أمث لكن صالته صحيحة 

وضوع ، الوقت معلوم عند اجلميع أنه شرط من شروط الصحة هذا الشرط ينبغي أن يظل فيه مغالطة بامل :الشيخ 

يف أذهاننا وأنه ال يزول هذا الشرط إال بدليل شرعي ، جاء الدليل الشرعي يف إلغاء هذا الشرط يف بعض الصور 

اليت مثلتها آنفا جيوز للمنفرد منها اجلمع يف حالة اإلقامة إما مجع تقدمي أو مجع تأخري ، هل هذا اجلمع يف الصورة 

  الذي يصلي يف بيته ؟ 

  .هذا الزم قول الذي يقول ذه الصورة اليت مثلتها يعين جييزها : احلليب 

طيب هذا كيف جييزها مادام أن اجلمع ال جيوز له كما لو صلى يف أي وقت من األوقات مجعا بني  :الشيخ 

موجب للجمع كاملطر مثال واخلوف والسفر وو إىل آخره ؛  الصالتني ليس هناك حاجة وليس هناك سبب شرعي

الشك أن هناك اتفاق بني العلماء أنه إخراج الصالة عن وقتها بدون عذر شرعي ، وهذا اجلمع هو من األعذار 



  .الشرعية فإذا كان هو ال حرج عليه من أداء كل صالة بوقتها 

  .احلليب يف البيت جنب الصوبة مثال أو كذا 

وإىل آخره من األمثال مث هو مجع كيف يقال إنه هذا ليس شرطا بالنسبة إليه ، ال ، هذا إلغاء إال إذا   :الشيخ 

كان عنده شيء من التشيع يرى أن التقرب إىل اهللا باجلمع بني الصالتني يف أيام السنة كلها ، نكاية بأهل السنة 

  .، بتقوهلا ؟  ... "ية بالطهارة شخ يف لباسه نكا" ، ومثل ما بقولوا عندنا يف الشام ما أدري عندكم موجود 

  .نعم  :السائل 

  .بس يا شيخنا نفس الصورة يلي بقوهلا األخ علي بدنا نضيقها وحنصرها مبن جاء متأخرا  :السائل 

  .هو جاا يف املتأخر   :الشيخ 

  .يعين إليها سأرجع  :السائل 

  . ارجع  :الشيخ 

عين فرح ومسرور جدا أنه هذه األيام سيجمع وسيأخذ برخص يعين يريد أن هذا الذي جاء متأخرا هو ي :السائل 

  يأخذ بالرخصة فهو تأخر قليال ففاتته الصالة األوىل ففي هذا التأخري حيرم من هذه الرخصة ؟ 

  .. الرخصة ملاذا هي شرعت ، قلنا  :الشيخ 

  .رفع احلرج  :السائل 

  .ال   :الشيخ 

  . أراد أن ال حيرج أمته :السائل 

  .اهللا يساحمك  :الشيخ 

  .آمني  :السائل 

  احلديث هذا الذي أنت تستدل به اآلن ليس هذا حمله حنن قلنا آنفا لو أراد الرجل جيمع يف بيته جيوز ؟  :الشيخ 

  .قلنا ال جيوز   :السائل 

  قلت أم قلت ؟ :الشيخ 

  .قلنا  :السائل 

ت بتقول معنا هيك إذا قلت معنا هيك سقط كالمك كله طيب أن ...هو هيك يريد ، البداية قال قلنا  :الشيخ 

.  

    ...أنا أقول فيمن جاء متأخرا فهذا الوقت  :السائل 



  .ما تعيد علي كالمك  :الشيخ 

  .يعين يصلي منفردا  :السائل 

  إذا صلى يف بيته هل له أن جيمع ؟  :الشيخ 

  .ال جيمع  :السائل 

  ال جيمع ملاذا ؟  :الشيخ 

    ...ال حرج لديه ألنه  :السائل 

  هذه اجلملة ملا تقوهلا أنت علة للحكم أم ال؟   :الشيخ 

  أي مجلة ؟  :السائل 

  ال حرج ، علة تامة أم ناقصة ؟  :الشيخ 

  .رمبا فهمت هذا فعلى ما فهمت أقول علة ناقصة  :السائل 

  عرفت فالعلة الناقصة تستقل باحلكم الشرعي ؟   :الشيخ 

  .ال تستقل  :السائل 

  .إذا ؟  :شيخ ال

  .لكين أردت أن أقول أنا هذا الذي فهمته كما تريد مين أن أفهم  :السائل 

  .قل ما تشاء  طا  لكين اآلن أريد أن أفهم كما أريد أنا أن أفهم  :الشيخ 

  ...وأنا أريدك أن تفهم كما تريد أن تفهم  :الشيخ 

  .ألين ما زلت أقول إا علة كاملة  :السائل 

  .ض إا علة كاملة تفرت  :الشيخ 

  هكذا أقول ما هو املانع ؟   :السائل 

بإمكانك بدليل إنك تفرق بني الرجل الذي يصلي يف بيته لوحده أو يف حانوته وبني الرجل الذي يصلي  :الشيخ 

  .يف املسجد فتقول الذي يصلي يف املسجد جيوز له اجلمع والذي يف البيت ال جيوز له اجلمع ، فإذا

  .وهذا باعتباري أا على تامة ، يف البيت مل يتحصل على العلة وهي احلرج  نعم :السائل 

  .هذا هو ؟ :الشيخ 

  .مجيل   :الشيخ والذي يف املسجد مشى هذه املسافة فوقع يف احلرج   :السائل 

  .فيجمع بني الصالتني  :السائل 



  .كون يف انفراد وقد يكون يف مجاعة ال بس الذكر يف املسجد املقصود فيه اجلماعة ، يف البيت قد ي :الشيخ 

  .نعم ولكنها ليست كجماعة املسجد  :السائل 

ها ها ، هذا املستقر يف أذهان اجلميع فليس فيه قلت وقلنا ، هذا أمر جممع عليه ، طيب فهذا الذي  :الشيخ 

ة القبلية وبأذان وما جاء املسجد وسعى وكما قال القائل تأخر قليال وهو يف الواقع تأخر كثريا وإال يصلي السن

أدري أيش وإىل آخره ، تأخر كثريا ، مش مهم كثريا أو قليال ما هو موضع اخلالف ما هو موضع النقاش ؛ على  

كل حال فما أدرك من صالة العشاء مجاعة حبيث يصح أن يقال إنه أدرك اجلماعة فإذا هنا العلة صارت ناقصة 

مع بني الفضيلتني فضيلة اجلماعة األوىل وفضيلة اجلماعة األخرى ، ألنه شرعت اجلماعة اجلمع بني الصالتني للج

فهذا الذي مل يدرك إال اجلماعة األوىل مل يدرك الفضيلتني فلم تكن إدراكه كاملة ، شأن من جيمع اآلن بنقول يف 

  .البيت بني الصالتني ولو مجاعة 

  .نعم ولو مجاعة  :السائل 

ولو كان هذا خري من ذاك لكن هذا خري من ذاك بنصف القيمة  هذا ما يصح له أن جيمع كذلك :الشيخ 

الثوابية ألنه أدرك اجلماعة يف الصالة األوىل وما أدرك الصالة يف اجلماعة الثانية ؛ حصيلة هذا الفرق أن هذا 

اإلنسان يستطيع أن يتدارك ما فاته من صالة اجلماعة يف الفريضة الثانية يف أن حيضر املسجد يف وقت هذه 

  .الصالة هذا باإلمكان 

  .يستطيع ذلك  :السائل 

طيب أنا جبيب لك صورة إن هذا الرجل إذا صلى يف املسجد وحده كما لو صلى يف البيت وحده صح  :الشيخ 

  .قائما وهو يف داره فيجوز له أن يصلي يف داره  ...أم ال ؟ 

  .ويكون قد جاء يف السنة  :السائل 

 الرحال الصالة يف الرحال وإن كان زال ذاك السبب فيظل األمر حي على جاء يف السنة الصالة يف :الشيخ 

  .الصالة متوجها بالنسبة إليه ألنه هو ما أدرك الصالة الثانية مع مجاعة املسلمني حينما مجعوا بني الفريضتني 

  ما حكم صالة من جيمعون يا شيخنا ؟  :السائل 

  جيمعون بالصورة هذه ؟   :الشيخ 

  . نعم :السائل 

  .طبعا هذا خطأ ، الزم ما جيمعوا  :الشيخ 

  .إذا سألنا عن مثل هذه الصورة  :السائل 



  .بكونوا صلوا الصالة قبل وقتها  :الشيخ 

  .يعيدوا يف وقتها  :السائل 

أينعم الزم ينزلوا إىل املسجد ويصلوا مع اإلمام حىت هذا البحث أثري مع أخونا علي الشيشاين ملا ذكرت  :الشيخ 

إن هذا الزم يرجع للمسجد ويصلي مع اجلماعة يف وقت صالة العشاء قال ما يف إمام قلت ال ، اإلمام ملا  له

جيمع بني الصالتني الزم حيضر يف الوقت حىت إذا كان ناس ما صلوا مجعا بصلوا يف الوقت املشروع ؛ قال واهللا 

كما فعل الرسول عليه السالم ملا اجتمع   ألول مرة امسع هذا الكالم وهو إمام كما تعرف أنت ، قلت له هذا

اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أن يحضر ( صالة اجلمعة وصالة العيد يف عيد الفطر أو أضحى وقال 

؛ فهو بقول لك حنن بدنا جنمع الناس يف وقت صالة اجلمعة ،  )فليحضر وإن مجمعون ومن شاء ال يحضر 

ا أدركوا هذه الصالة صالة العيد مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم فال شو احليف من وراء ذلك ألنه رب ناس م

صالة عيد وال صالة مجعة ما بصري ، فالزم الرسول عليه السالم يبني للناس أن اإلمام الزم يف الوقت يلي جيمع 

فاته مثل بني الصالتني كمان أيش بده حيضر يف صالة اجلمعة يف وقتها احملدد من أجل أن يتدارك الرجل الذي 

  ويصلي م أيضا   :السائل هذا اجلمع 

  .ويصلي م وبتكون نافلة حبقه  :الشيخ 

  .ويف هذا ال يكتفى به أنه مجع وانتهى يعين إمنا يؤمر باإلعادة  :السائل 

أينعم يؤمر باإلعادة من باب أيش ؟ مجع املسلمني يف أوقات الصلوات املعهودة ألنه لكل واحد بقطع  :الشيخ 

  مش كل إنسان حضر اجلمع هذا بني الصالتني ، صحيح أم ال ؟ أنه 

  .نعم  :السائل 

  

شيخنا مسألتان هلما ارتباط يف هذا البحث ؛ األوىل مجع املنفرد لغري عذر املطر الذي به جاز اجلمع يف : احلليب 

  حديث ابن عباس ؟املسجد أو طبعا الربد أو األعذار املعروفة اليت جيمع ا املسلمون ، هل جيوز بعموم 

  .أعد سؤالك  :الشيخ 

  .مجع املنفرد لغري عذر املطر أو لشدة الربد اليت يعين جيمع الناس يف املساجد بسببهما : احلليب 

  هذا الذي فهمته أنا أشكل علي وإن كان قصدك مفهوم أنت برتيد تقول مجع املنفرد لعذر غري عذر ؟  :الشيخ 

  .يكن هذا طاملا أنك فهمت إذا فل: احلليب 

  .بدنا تفهم احلاضرين  :الشيخ 



  نعم بدنا نفهم  : سائل آخر 

  يعين أنت تعين هذا ؟  :الشيخ 

ألنه ملا ما ذكرت العذر أشكل علي   :الشيخ نعم يعين العذر الغري واضح يعين العذر يلي له بنفسه  : احلليب 

لك أنا اعرتضت على وفيق ملا قال لرفع السؤال طبعا هذا هو املقصود حبديث ابن عباس هو هذا املقصود ولذ

  .احلرج 

  .نعم بارك اهللا فيك : احلليب 

جيوز للمنفرد أن جيمع لعذر لكن هذا العذر الذي يبيح له تأخري الصالة عن وقتها أو تقدمي األخرى عن  :الشيخ 

جييز هذا العذر  وقتها هذا البد أن يكون عذرا قويا حبيث أنه أجاز إمهال الشرط شايف فمن باب أوىل رايح

  .إمهال للواجب الذي ليس بشرط أعين امهال الواجب وهي صالة اجلماعة 

  .يف املسجد : احلليب 

إذا ، إذا تصورنا إنسانا له عذر يف أن يرتك صالة اجلماعة يف مساجد املسلمني مث كان هذا العذر  :الشيخ 

  .ال أراد أن ال حيرج أمتهيوجب عليه بأن جيمع بني الصالتني فهنا يأيت حديث ابن عباس ق

  .مثل املستحاضة واملرض وسلسل البول  :السائل 

ال جنيب أمثلة واقعية أكثر كشرطي املرور مثال كالعسكري ابور الذي ال جيد الوقت يف أن يصلي كل  :الشيخ 

  .صالة يف وقتها وعلى ذلك فقس 

  . ملا يصل الواحد لبيته مثال املواصالت يف القاهرة مثال أو كذا يعين ساعتني: احلليب 

  أينعم يعين هذه األمور تقع كثريا للمنفردين  :الشيخ 

  

شيخنا املسألة الثانية بالنسبة للمتأخرين لكن بصورة أخرى أتى إىل العشاء يف بدايتها فدخل مع اإلمام : احلليب 

  ..  بنية املغرب 

  .هذا جيمع  :الشيخ 

  .جيمع  : احلليب 

  .أينعم  :الشيخ 

  .خالص انتهى السؤال  :  احلليب

  



  .إذا كان التأخر بعذر هل جيمع يعين كان مثال يدافع األخبثان  :السائل 

  جيمع أين ؟ :الشيخ 

  .يف املسجد ، العشاء مثال صاله مع اإلمام  :السائل 

  سبق الكالم جيمع مع مجاعة أم وحده ؟  :الشيخ 

  .وحده   :السائل 

  .حكينا يف تلك الساعة  :الشيخ 

  .أنا فهمت تأخره يعين بدون عذر  :سائل ال

يف عذر يوجب له اجلمع ؟ العذر عذران ، عذر يربر له ترك صالة اجلماعة لكن هذا ال يكفي له عذرا  :الشيخ 

للجمع بني الصالتني ، مفهوم هذا الكالم عندك ؟ طيب إذا الزم يكون العذر يقتضي له أن جيمع بني الصالتني 

  .ة اجلماعة ، واضح ؟ وليس فقط أن تفوته صال

  .نعم  :السائل 

  .ملا تقولون ما ال تفعلون  :الشيخ أحيانا يأيت إنسان فيصلي العشاء جاهال قبل املغرب   :السائل 

  ...هذا أخريا  :السائل 

مع اجلماعة الكويتيني لكن الظاهر أنت شاعر شعوري أن اجلماعة أفلسوا ما عاد عندهم شيء اآلن إذا  :الشيخ 

  .نعم   ...احك فاغتنمها ، ال حىت ما ترد عليك احلجة باآلية  مل تقولون ما ال تفعلون هبت ري

واهللا ما فهمت السؤال متطوع صائم  :الشيخ الصائم املتطوع هل جيوز له التأخر عن تكبرية اإلحرام ؟   :السائل 

  متطوع ؟

  . النوافل صائم االثنني واخلميس أو كذا : احلليب 

  . طيب  :الشيخ 

  وهل جيوز للمفرتض ذلك ؟  :الشيخ هل جيوز له التأخر عن تكبرية اإلحرام كونه صائم ؟   :السائل 

  .يعين من باب أوىل : احلليب 

  معليش هل جيوز للمفرتض ؟  :الشيخ 

  ... :السائل 

   ...:  السائل  ...هذه واحدة بواحدة أنا ما فهمت منك متطوع ،  :الشيخ 

  ى كل حال املقصود التفاهم يعين الذي صام الفرض جيوز له هذا التأخر ؟ مش مهم يا أخي عل :الشيخ 



  .ال جيوز له التأخري  :السائل 

ال صالة ( إذا كان ال جيوز للصائم الفرض فذاك ال جيوز من باب أوىل لكن ملاذا ال جيوز والرسول يقول  :الشيخ 

  . )بحضرة الطعام وال هو يدافعه األخبثان 

  ين أستاذي ؟كيف يع   :السائل 

  .ها يعين هو يريد أن يتأخر عن صالة اجلماعة بسبب انشغاله بالطعام  :الشيخ 

  .هل كان اهلدي النبوي هكذا يعين ينشغل بالطعام أو يأكل ما يسد رمقه مث يصلي مث يرجع : احلليب 

مث يعود ويتم  ال قضية اهلدي هو الكمال يعين هذا صحيح جيمع بني لقيمات من التمر ويروح بصلي :الشيخ 

  .عشائه ؛ لكن إذا كان ال يكتفي بذلك ، ال يكتفي بذلك فله أن يستمر بطعامه 

فهل تظن طعامهم كطعام " يف احلديث نفسه أحد رواة احلديث بسنن أيب داوود أستاذي يقول لراو آخر : احلليب 

  .ال ليس كذلك  :الشيخ   "أبيك 

  .ذنا من باب أوىل طعامنا اليوم يا أستا: احلليب 

آه صحيح لكن هذا شو بطلع منه بطلع منه شيئان ؛ الشيء األول وهو مهم وهو احلث على االقتداء  :الشيخ 

بالسلف الصاحل ؛ والشيء الثاين إن ذاك احلكم ال جيري على من كان مهه يف الطعام ويف الشراب ألن العلة 

،  يعين كما )لطعام وال هو يدافعه األخبثان ال صالة بحضرة ا( الشرعية اليت جاء ذكرها يف احلديث السابق  

، التقوى كما ذكرنا عن هدي الرسول عليه السالم لكن الفتوى إذا الواحد "فتوى وتقوى " يقول بعض الفقهاء 

  .مشغول باله بالطعام يأكل ، يأكل 

ماء بينما يف صالة املغرب يف رمضان يؤخروها حىت يتمكن الصائم من أكل التمرات وشرب جرعة من  :السائل 

  .غري رمضان ما يف تأخري للصالة فالصائم املتنفل إذا أراد أن يأكل مترات ويشرب املاء ال يدرك تكبرية اإلحرام 

  .هذا ما يرد علي يرد هنا ميكن :الشيخ 

  أنا معك يا أستاذ  :السائل 

  .صح  ...معي نعم بس هو عم يوجه الكالم يل بينما الزم يوجهه لغريي ، :الشيخ 

  

هذه السنة يف هذه األيام مهجورة فال يفعلها املؤذنون فلو كان هناك يف ليلة  )صلوا في رحالكم (  :السائل 

  مطرية أو باردة وصليت يف البيت هل أكون آمثا من ترك صالة اجلماعة ؟

  .سبق اجلواب  :الشيخ 



  

خير ـ أي النافلة ـ  من صالة أحدكم في بيته ( فيه سؤال يا شيخ يف حديث يف صحيح اجلامع  :السائل 

صالة أحدكم في بيته خير من صالته في المسجد سبع ( ويف حديث آخر،  )صالته في مسجدي هذا 

أي النافلة ، يف بعض القائلني إن هذا احلديث موجه إىل أهل املدينة ومكة أما غريهم من   )وعشرين درجة 

األجر العظيم الذي ذكره النيب صلى اهللا عليه وسلم ذهب إىل هناك يف العمرة وغريها فيصلون يف مكة واملدينة 

  .من النوافل 

  ما الدليل ؟ الرأي   :الشيخ 

  ...الرأي  :السائل 

( ـ خلص اجلو دافئ جزاك اهللا خري  )صالة في مسجدي هذا ( النص هذا وأمثاله كقوله عليه السالم  :الشيخ 

، هذا خاص بأهل املدينة )المسجد الحرام  صالة في مسجدي هذا بألف صالة مما سواه من المساجد إال

  .أم عام ؟ 

  .عام  :السائل 

  .يف إشكال ؟  :الشيخ 

  .ال  :السائل 

  .طيب وذاك احلديث الذي قرأته من اجلامع الصغري خاص أم عام ؟  :الشيخ 

  .عام  :السائل 

شك لكن مادام أنت معنا يف هذا أن تتبىن الرأي حىت أناق ...إذا أيش الفائدة كنت أود وال أود ما أود  :الشيخ 

  من الذي نناقشه ؟ 

  .نرد على الذين يقولون هذا القول اآلخر :السائل 

  .عرفت  :الشيخ 

  . كما قلت يا شيخنا هو الرأي هناك فقط   :السائل 

عم نقول مش هذا احلديث عام هذا هو الرد ما عنده جواب أبدا ، يعين اجلواب إذا كان عنده جواب  :الشيخ 

خيصصه ، هذا مستحيل وجوده أردت أن أقول  صالة يف مسجدي هذا  ذهب أحدنا إىل املسجد النبوي إنه 

  .وأراد أن يتنفل فهل األفضل له أن يتنفل يف منزله أم يف مسجد نبيه ؟ 

  .احلديث الذي ذكرنا يف بيته  :السائل 



تجت إىل الدليل سألتك عنه غري أنا ما أسألك عن الدليل أسألك عن الذي تعتقده وتتبناه فإن اح :الشيخ 

  .مرتدد وإال أنا كنت يف غىن عنه فأنت تسرتيح وأنا أسرتيح 

  .يف بيته  :السائل 

  .يف بيته وأولئك يقولون ماذا يف املسجد ؟  :الشيخ 

  .يف املسجد  :السائل 

  .إذا هم خمطئون خيصصون األحاديث العامة باألهواء واآلراء  :الشيخ 

  .هم عكسوا: احلليب 

  .هات نشوف كيف عكسوا ؟  :الشيخ 

فهذا الذي حيمل على   )إن الصالة في مسجدي هذا أفضل بألف صالة مما سواه ( قالوا احلديث :  احلليب 

  .األحاديث األخرى أو كلها حتمل عليه 

  ما هي األحاديث األخرى ؟   :الشيخ 

  . )أفضل صالة الرجل في بيته إال المكتوبة ( : احلليب 

  .هذا معنا  :الشيخ 

  .ضدهم : احلليب 

  ...معنا ضدهم ؛ فإذا أقول لك كما قال ابن عمر اجعل لعل عند ذاك الكوكب  :الشيخ 

اجلهاد يف أفغانستان إذا كان هناك مجاعة أصحاب عقيدة صافية أصحاب معتقد سلفي يف  ... :السائل 

  أفغانستان فهل يكون اجلهاد يف أفغانستان فرض عني ؟ 

  رض عني كانوا أو مل يكونوا ، واضح هو ف :الشيخ 

  .واضح  :السائل 

  طيب  :الشيخ 

بعض املشايخ يقولون مادام ليس هناك مجاعة ذات معتقد صحيح فأصال ال يرون اجلهاد حتت رايتهم  :السائل 

   ...ألم ليسوا أصحاب عقيدة 

يلي هو فرض كفاية يعين اجلهاد أنا أتعجب من مثل هذا الكالم ، هذا الكالم أخي يقال يف اجلهاد  :الشيخ 

الذي يراد به نشر الدعوة ؛ أما هذا اجلهاد دفاع عن بالد املسلمني وقد غزاها العدو امللحد ، فهنا ال جيوز أن 

ننظر إىل األفكار واآلراء إمنا ننظر نظرة عامة مسلمني أم كفار ؛ هؤالء األفغانيون املتعصبني املبتدعني إىل آخره 



وأ ما تعلم ؛ خرجوا عن دائرة اإلسالم ؟ اجلواب ال ، بالدهم بالد مشركني كفار أم بالد يعين قل فيهم أس

إسالمية ؟ بالد إسالمية ، إذا على املسلمني مجيعا أن يبادروا لطرد هذا الكافر الذي احتل بالدهم ؛ لكن قام 

ليسوا مسلمني سنيني ماذا يريدون أن ناس يف دولة امسها دولة اسالمية امسا وقاموا مجاعة ورفعوا راية اجلهاد وهم 

يفعلوا ؟ رفعوا راية اجلهاد لكن حنن ما نقاتل مع هؤالء ألن هؤالء يكونون منحرفني عن الشرع ورمبا جيرون علينا 

مصائب وباليا كما وقع من اإلخوان املسلمني يف سوريا قريبا وكما وقع من مجاعة اهلجرة والتكفري يف مصر وحنو 

قول مثل مجاعة الفتح يلي ما رفعوا راية اإلسالم بل قال قائلهم سنجعل احلكم هناك علماين ذلك ؛ هذا حنن ن

إذا صار هلم دولة ؛ أما بالد غزية والطريق لذهاب املسلمني من كل جانب وصوب مفتوح فهذا ال ينبغي أن ننظر 

هب أمثال أولئك الذين أشرت هذه النظرة الضيقة أبدا ، مع ذلك فأنا يل رأي خاص بأن هؤالء الناس إذا ما ذ

إليه من أصحاب العقيدة الصحيحة إذا ذهبوا إىل هناك فهم يف جهادين ، فأجرهم أكثر ، جهاد مع الكافر 

الذي يغزوا بالد املسلمني وجهاد مع هؤالء املسلمني الذين ابتعدوا عن سنة سيد املرسلني ، هذا يكون له أجر 

أعطيهم خرب يا أبا ليلى يقصد أخبار النساء مبوعد االنصراف " نا مجيعا أكرب وأعظم بالشك ونسأل اهللا أن يهدي

.  

  

  .تتمة السؤال يا شيخ   :السائل 

  .تفضل  :الشيخ 

  .. هو إذا كان فرض عني وبعد أن عرفنا منك اجلواب فهل يكون استئذان األهل الوالدين  :السائل 

فرض الكفائي ولكن ما من عام إال وقد خص ، حنن يف ما يكون ، ما يكون استئذان األبوين إال يف ال :الشيخ 

هذا السؤال جنيب هذا اجلواب العام إن األبوان ال يستأذنان لكن بالشك قد األبوان يف وضع يتعرض الولد ليقع 

يف ارتكاب حمرم من حيث يريد أن يفر من وقوع يف حمرم وهو اإلعراض عن اجلهاد يف سبيل اهللا فإذا افرتضنا 

ني كبريين أو مريضني وليس هلما من الولد من خيدمهما سوى واحد ، هذه الصورة ما يقال والدين شيخ

يستأذنامها أو ال ، لو أذنا له ال ينطلق ألنه يف جهاد معهما لكن خذ صورة مقابله هلذه الصورة متاما والدان يف 

يف سبيل اهللا ما يستأذم ولو عز قوما ونشاطهما وهلما من األوالد ما شاء اهللا فإذا ذهب أحدمها للجهاد 

  .صاحوا وعولوا وناحوا ، أعرفت كيف ، وهكذا 

ويسأل  :السائل عليك وعليه السالم :الشيخ أستاذنا وصلتين من شقيقي رسالة يقرءك فيها السالم   :السائل 

فهل هذا األثر  "كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر يف أخر السحر سبعني مرة   "عن أثر أنس بن مالك قال 



  .صحيح ؟  

  . ليس بصحيح   :الشيخ 

  ليس بصحيح وجزاك اهللا خريا ،  :السائل 

  .وسؤال آخر 

  .يعين اآلن جئت بآخر الزمان  :الشيخ 

  معليش ، :السائل 

بالنسبة للجهاد يف أفغانستان إذا قلنا إنه فرض عني يعين حنن عند ما ذهبنا يف هذا املشوار للرياض : السائل آخر 

  .مسعنا أخبار عجيبة جدا 

  .وهي ؟  :الشيخ 

    ...يعين الشرك والبدع  :السائل 

  .هو أشار إليه األخ وأجبنا حنن إن الذي يذهب هناك جياهد يف جهتني  :الشيخ 

  يعين احلكم هو هو ؟ فرض عني ؟  :السائل 

  الظاهر أنت ما انتبهت إىل اجلواب :الشيخ 

  . وله أجران   :السائل 

  .سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك   ... :الشيخ 

  .سؤال أخري  :السائل 

  تفضل  :الشيخ 

هذا الذي يدور السؤال والنقاش حوله يف الكويت خاصة عندنا وهو فتوى بعض املشايخ بأنه جيوز  ... :السائل 

يام وهي دخول بعض الشباب يف جمالس األمة وغريها يعين اللجوء إىل املصاحل املرسلة وغريها وخاصة يف هذه األ

يف التجنيد يف اجليش والشرطة لكي يغريوا الفساد الذي واقع يف هذه األماكن وأيضا يبيحون هلم حلق اللحية 

  .وغريها 

  هذه يسموا مصاحل مرسلة ؟  :الشيخ 

   ...ال ، ليس مصاحل مرسلة وإمنا مصاحل أنا أردت كلمة ولكن مل  :السائل 

  .ولكن الرد عليهم يا شيخ :  طيب احلمد هللا يعين ما بسموا مصاحل مرسلة ؟  السائل :الشيخ 

  الرد عليهم إن ما عند اهللا ال ينال باحلرام تعرف هذا احلديث ؟  :الشيخ 



  .عرفناه اآلن  :السائل 

ل بالحرام  دعوا ما حرم وخذوا يا أيها الناس اتقوا اهللا وأجملوا في الطلب فإن ما عند اهللا ال ينا(  :الشيخ 

ومن يتق اهللا يجعل له (( :  ،  وهذا مستقى من قوله تعاىل مقتبس من قوله تعاىل)ما حل ، دعوا ما حرم 

، أنا أتعجب من بعض إخواننا الطيبني الذين يصدرون من مثل هذه  ))مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب 

،  فهل يكون نصر ))إن تنصروا اهللا ينصركم (( ، ربنا يقول  الفتاوى وهي خالف النصوص يف الكتاب والسنة 

اهللا مبعصية اهللا ، مبخالفة ما أقول سنة رسول اهللا ؛ ألن هذه السنة هلا معىن اصطالحي يعين السنة يلي قال عنها 

نصر اهللا  األعرايب  واهللا يا رسول اهللا ال أزيد عليهن وال أنقص يعين ال يريد أن يصلي شيئا من السنن هل يكون

من عباد اهللا لينالوا نصر اهللا لعباد اهللا مبخالفة أوامر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ واهللا أنا أتعجب كل 

التعجب من مثل هذه الفتاوى اليت نسمعها وليت أن هذه الفتاوى كانت من ناس ليسوا معنا على اخلط الكتاب 

تهون ؛ لكن عهدنا يف بعض هؤالء الذين تبلغنا مثل هذه الفتاوى والسنة لقلنا هؤالء من أهل الرأي يقولون ما يش

أم معنا على اخلط على الكتاب والسنة ؛ فإذا كان نصر اهللا بنصر أحكام اهللا فكيف نطمع أن ننال نصر اهللا 

اهللا مبعصية أحكام اهللا عزوجل ابتداء ابتداء أول خطوة متشيها خنالف أوامر اهللا حبجة إيش ؟ احلصول على نصر 

  .يف املستقبل القريب أو البعيد 

، فما يكون من وصول ما يبتغيه هؤالء " ما هكذا يا سعد تورد اإلبل ***   أوردها سعد وسعد مشتمل  "

اإلخوان بطريق خمالفة الشريعة ، خمالفة الشريعة على األقل باألوامر بس أنا أريد أن أزيد على ذلك حىت خمالفة 

جا أن هذه ليس لنا فيها وهذه ليس وقتها وليست زماا  ، وبعض غري هؤالء  السنن ما جيوز أن نتخذها

  .يقولون هذه قشور ودعونا من القشور وخذونا باللباب وانتهى األمر 

  .هذا ما كنا ننكره على اجلماعات األخرى  :السائل 

 :الشيخ . وأتوب إليك سبحان اهللا ، وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك  :الشيخ 

  جزاكم اهللا خريا مجيعا

  يلي يصلي العشاء مع اإلمام قبل املغرب يف حالة اجلمع هل تأمره بإعادة الصالتني ؟ :السائل 

  .ال ، ملاذا الصالتني ؟  :الشيخ 

  صلى العشاء قبل املغرب  :السائل 

  .السالم عليكم  ...آه هيك  :الشيخ 


